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Estratégia Com R$ 360,8 milhões em caixa, compras
do grupo podem incluir áreas de software e serviços

Renovada, Itautec
planeja expansão no
exterior e aquisições

CLAUDIO BELLI/VALOR

Mário Anseloni, presidente da Itautec: necessidade de robustez para traçar planos audaciosos de crescimento

Moacir Drska
De São Paulo

Após concluir uma reestrutura-
ção iniciada há dois anos e regis-
trar um caixa de R$ 360,8 milhões,
no ano passado, a direção da Itau -
tec já se sente confortável para fa-
zer planos de investimentos em
aquisições e traçar a expansão in-
ternacional para a companhia. O
processo de mudanças começou
com a reformulação das áreas ad-
ministrativa e financeira, a partir
da contratação do presidente Má-
rio Anseloni, o primeiro executivo
não pertencente ao grupo Itaú a
comandar a companhia, e agora
toma novos rumos.

Anseloni disse que nos primeiros
dias de sua gestão encontrou uma
empresa com sérios problemas ope-
racionais. Entre esses fatores figura-
va, por exemplo, a ausência de estra-
tégias e portfólios específicos para
cada segmento de atuação da com-
panhia, conhecida pela fabricação
de computadores e equipamentos
de automação bancária e comercial.
“A mentalidade era muito mais de
não perder o jogo do que tentar ga-
nhar. Eu precisava dar robustez ope-
racional para só então poder traçar
planos mais audaciosos de cresci-
m e n t o”, afirmou.

Para o executivo, a Itautec está
agora em um patamar propício

para levar à frente seu projeto de
aquisições. Como base para esse
movimento, ele ressaltou a posi-
ção financeira da companhia, com
um saldo de caixa bem superior ao
que encontrou quanto assumiu,
no começo de 2010: R$ 32,7 mi-
lhões registrados no fim de 2009.
Na mesma base de comparação, a
Itautec saiu de uma dívida líquida
de R$ 217 milhões há dois anos pa-
ra uma dívida líquida de R$ 138,4
milhões no fim de 2011. Anseloni
destacou também alternativas co-
mo a captação de financiamentos
e empréstimos, e a possibilidade
de realizar acordos por meio de
troca de participação acionária.

A ideia do executivo é apostar
na compra de companhias seg-
mentadas de software e serviços
no mercado brasileiro, com o obje-
tivo de ampliar portfólio. Em detri-
mento do ganho de escala, Anselo-
ni avalia que adquirir produtos e
serviços que já estão maduros e fo-
ram aprovados pelo mercado é a
melhor forma de reduzir os riscos
em investimentos desse porte.

O primeiro passo nessa direção
foi dado com a aquisição recente
da carioca BioLógica Sistemas, que
desenvolve softwares de biometria
em vertentes como reconhecimen-
to facial e por meio de dedos e
veias da mão. Os termos financei-
ros da transação não foram revela-

dos. A partir do acordo, a BioLógi-
ca passará a ser controlada pela
Itautec, mas manterá sua indepen-
dência operacional. “Compramos
a capacidade intelectual da BioLó-
gica. Não queremos destruir a es-
sência de inovação que eles têm e
que nos dará um forte diferencial
c o m p e t i t i v o”, disse.

Além da aplicação no segmen-
to de automação bancária, a Itau-
tec vê boas perspectivas de ado-
ção para as tecnologias de biome-
tria em outras áreas de negócios,
como a autenticação para o uso
de computadores nos ambientes
empresariais em substituição ao
modelo tradicional de senhas.

O investimento em aquisições
reforça a intenção da direção da
empresa em modificar seu foco
de atuação: de uma companhia
antes voltada prioritariamente à
oferta de equipamentos para um
espectro que abrange também
software e, principalmente, servi-
ços. O movimento segue uma ten-
dência observada em outras em-
presas de tecnologia, como a IBM
e, mais recentemente, a Dell.

Por trás desse redireciona-
mento de rota estão fatores co-
mo a busca por alternativas às
margens de lucro cada vez mais
reduzidas em equipamentos. Em
2011, por exemplo, a Itautec re-
gistrou um salto de 23,1% no vo-

Invest idores
processam
Fa c e b o o k
Redes sociais
Telis Demos, Dan McCrum
e Tracy Alloway
Financial Times, de Nova York

As queixas em torno da abertura
de capital (IPO, na sigla em inglês)
ganharam grandes proporções on-
tem, quando um grupo de investi-
dores abriu processo contra a rede
social e os bancos de investimentos
que respaldaram a emissão.

Em um tribunal federal de pri-
meira instância dos EUA, um grupo
de investidores alegou que a empre-
sa e seu consórcio de bancos “revela -
ram seletivamente” revisões das
perspectivas de lucro do Facebook a
“determinados investidores prefe-
renciais”. “O comunicado e o pros-
pecto de registro [do Facebook] con-
tinham inverdades sobre fatos signi-
ficativos”, afirmou o texto do proces-
so protocolado no tribunal.

Os investidores estão furiosos
com o IPO, que foi prejudicado pela
queda vertical do preço das ações da
empresa em seus primeiros dias de
negociação, pelas revisões das pers-
pectivas de lucro do Facebook dias
antes do lançamento na bolsa e por
problemas técnicos que atrasaram a
abertura das transações na sexta-fei-
ra. O IPO captou US$ 16 bilhões, o
que o caracterizou como a terceira
maior oferta da história dos EUA. Es-
se total atribuiu ao Facebook o valor
de US$ 104 bilhões. Os papéis subi-
ram 2,3%, para US$ 31,74 na tarde de
ontem, mas continuam 16% abaixo
do preço de oferta, de US$ 38.

Em seu primeiro comentário des-
de o IPO, o Facebook afirmou em co-
municado: “Acreditamos que o pro-
cesso não tem mérito e nos defende-
remos vigorosamente”. Na terça-fei-
ra, o órgão regulador de Massachu-
setts indiciou o Morgan Stanley co -
mo parte de sua investigação sobre
divulgação de pesquisas. Os investi-
dores reclamaram que a decisão de
aumentar a magnitude do IPO em
25%, tomada dias antes da oferta,
contribuiu para seu precário desem -
penho no período pós-aber-
tura de capital. (Colaborou
April Dembosky)

Google reage a pressões da União Europeia
C o m p et i ç ã o
Maija Palmer e Alex Barker
Financial Times, de Watford e Bruxelas

O Google revidou ontem o ulti-
mato da União Europeia (UE) para
que renuncie às suas práticas comer-
ciais tidas como anticompetitivas,
com uma firme negação de que te-
nha incorrido em delito. A reação
comprometerá as esperanças da Co-
missão Europeia de obter um rápido
acordo para encerrar a questão.

Em sua primeira reação às exi-
gências da comissão, Eric Schmidt,
o presidente-executivo do conse-
lho de administração do grupo
americano, deixou clara sua relu-
tância em se curvar a denúncias
imprecisas de que sua empresa es-

taria abusando de sua hegemonia.
“Discordamos da afirmação de

que tenhamos cometido alguma
transgressão, enquanto eles não
forem mais precisos sobre que par-
te da lei infringimos. Precisamos
de dados precisos, do problema
p r e c i s o”, disse Schmidt à plateia na
conferência Big Tent do Google,
realizada ontem perto de Londres.

Joaquín Almunia, a principal au-
toridade antitruste da UE, deu na se-
gunda-feira o prazo de semanas pa-
ra que o Google faça uma oferta séria
para corrigir os pontos que o preo-
cupam e evitar denúncias formais,
além de uma pesada multa.

Os comentários de Schmidt cha-
mam a atenção para o grau de difi-
culdade que marcará as conversa-
ções destinadas a encerrar a questão

com acordo, mas não fecham o ca-
minho a uma solução pactuada. Ele
disse que teve “uma boa conversa”
com Almunia na semana passada.

A comissão prestará ao Google,
nos próximos dias, esclarecimentos
orais mais detalhados sobre suas
preocupações de ordem competiti-
va. Elas se referem à preferência da-
da pelo Google a seus próprios pro-
dutos nos resultados de busca, à sua
prática de copiar informações sem
autorização e de barrar concorren-
tes do mercado de anúncios.

Ao mesmo tempo em que recebe-
rá amplas indicações dos argumen-
tos jurídicos que embasam as preo-
cupações da UE, o Google terá de
apresentar uma oferta significativa
para encerrar o caso com acordo.

Mas, se o Google não se dispuser,

nas próximas semanas, a fazer uma
proposta inicial para solucionar os
pontos preocupantes, Almunia
deixou claro que apresentará de-
núncia formal contra o grupo.

A comissão tem prerrogativas
para aplicar ao Google uma multa
equivalente a 10% de sua receita
mundial e para obrigá-lo a mudar
de comportamento ou a se rees-
truturar, sem ordem judicial.

Reclamantes como a Expedia, a
Tr i p A d v i s o r e a  Microsoft acusaram
o Google de promover seus próprios
produtos de mapeamento, viagens e
outros à frente dos concorrentes, em
seus resultados de busca, e muitos
deles têm esperança de que o Google
porá fim a essa prática.

Mas, Schmidt está pouco disposto
a reconhecer a necessidade de mu-

danças. Ele disse que a comissão não
entendeu bem a maneira pela qual a
ferramenta de busca da empresa
opera. “Nós misturamos os resulta-
dos de buscas diferentes, e é aí que a
coisa pega. É aí que entra a contro-
v é r s i a”, disse. “Até onde sabemos,
criamos um sistema pró-competiti-
vo e positivo para os usuários finais.
Chegamos a essa conclusão depois
de realizar um bom volume de testes
junto aos usuários.”

Schmidt reiterou que a concor-
rência estava “apenas a um clique
de distância” do Google, uma afir-
mação com a qual a empresa tem
reiteradamente rebatido acusa-
ções de exercer dominância exces-
siva no mercado de ferramentas de
busca. (Tradução de Ra-
chel Warszawski)

lume de vendas de PCs. Em con-
trapartida, a receita líquida do
segmento cresceu apenas 1,1%,
para R$ 721,2 milhões.

Com sua experiência de 11
anos na Hewlett-Packard (HP) —
três deles no comando da subsi-
diária brasileira da companhia —,
Anseloni observou que esse cená-
rio é ainda mais crítico para os fa-
bricantes brasileiros, em meio ao
desafio de competir com multi-
nacionais. “O foco dessas grandes
empresas estrangeiras no Brasil é
ganhar participação de mercado.
Rentabilidade vem depois. Com o
poder de escala que possuem,
elas adotam estratégias agressi-
vas de preços e ‘a r r e b e n t a m’ com
o mercado”, afirmou.

Por isso, a Itautec ampliou sua
presença no varejo, estabelecendo
parcerias com cerca de 30 redes no
Brasil. Ao mesmo tempo, a empresa
aposta que a cobertura de sua área
de serviços pode ser um diferencial
em relação às estrangeiras. A rede de

assistência técnica da Itautec tem 2,5
mil técnicos, 33 filiais e dez laborató-
rios de reparos no país.

Na área de computação em-
presarial, a Itautec tem procura-
do reduzir a dependência do seg-
mento de governo, mais restrito a
compras sazonais. No primeiro
trimestre, o setor respondeu por
40% das receitas de computação
corporativa, ante uma fatia de
70% em 2011. Entre janeiro e
março, os 60% restantes foram ge-
rados por companhias privadas.

No segmento de automação
bancária, a Itautec começa a refor-
çar a busca por contratos de forne-
cimento de caixas eletrônicos
(ATM) no exterior. Depois de fe-
char um projeto de 3 mil ATMs no
México, em 2011, a empresa visa
agora novos acordos em mercados
da Europa, Ásia e África. A previsão
é de que os projetos internacionais
respondam por um terço das recei-
tas de automação bancária em mé-
dio prazo. O faturamento de auto-

mação no ano passado, que inclui
automação comercial, foi de
R$ 380,2 milhões.

Anseloni ressaltou que o ciclo
para obter retorno financeiro em
um contrato de ATMs é longo, em
virtude do tempo necessário para
o desenvolvimento de projeto es-
pecífico para cada instituição. No
entanto, disse acreditar que o mer-
cado internacional torna-se uma
opção de crescimento na medida
em que as operações dessa divisão
no Brasil vão enfrentar desafios.

Entre as dificuldades locais, o exe-
cutivo citou a queda de 40% no preço
do ATM, nos últimos 12 meses. Ou-
tro aspecto é a concentração do se-
tor financeiro e o fato de a Itautec es-
tar muito associada ao Itaú, o que li-
mita a sua entrada em outras insti-
tuições financeiras. “Ao mesmo tem-
po, os bancos estão reduzindo os in-
vestimentos em novas agências. Por
consequência, há uma forte tendên-
cia de queda na compra de ATMs no
país”, explicou.

HP anuncia 27 mil demissões no mundo até 2014
Re e st r u t u ra ç ã o
Gustavo Brigatto
De São Paulo

A Hewlett-Packard (HP),
maior fabricante de computado-
res do mundo, por venda de uni-
dades, anunciou ontem que vai
demitir 27 mil funcionários, ou
8% de sua atual força de trabalho,
até o fim de 2014. A redução no
quadro — que vai envolver de-
missões e planos de aposentado-
ria antecipada — faz parte de um
extenso plano de redução de cus-

tos, que envolve melhorias em
sua cadeia de suprimento, reade-
quação de linhas de produtos,
simplificação de estratégias e
melhoria em processos internos.

Com todas as iniciativas, o plano é
atingir uma economia entre US$ 3
bilhões e US$ 3,5 bilhões por ano até
o fim de 2014. De acordo com a com-
panhia, a maior parte dos recursos
será reinvestida em pesquisa e de-
senvolvimento, para acelerar o lan-
çamento de produtos em três áreas-
chave: computação em nuvem, ge-
renciamento de grandes volumes de
dados (tendência conhecida como

‘big data’) e segurança. “Ainda é cedo
para dizer quanto desse total vai ser
aplicado, porque estamos no meio
do processo. Para ter essa ideia, fique
atento às projeções que divulgar-
mos no fim do terceiro e do quarto
t r i m e s t r e”, disse a executiva-chefe da
companhia, Meg Whitman, durante
conferência com analistas.

Procurada pelo Va l o r , a assesso-
ria de imprensa da HP no Brasil
disse não ter informações sobre
cortes no país. A operação local
tem 8 mil funcionários, incluindo
fábricas e um centro de pesquisa e
desenvolvimento em Porto Alegre.

O anúncio dos cortes de custos
— esperado desde o começo da se-
mana — impulsionou as ações da
companhia nas negociações que
acontecem após o fechamento do
mercado, o ‘after market’. Os pa-
péis subiram 9,20%, depois de fe-
charem o pregão convencional
com queda de 3,21%.

Os investidores também fica-
ram animados com o resultado da
companhia no segundo trimestre,
que, apesar de fraco, veio acima
das expectativas dos analistas. As
vendas líquidas da companhia ti-
veram uma retração de 3%, ficando

em US$ 30,7 bilhões, ante US$ 31,6
bilhões no mesmo período do ano
passado. O lucro teve uma queda
mais intensa, de 30%, para US$ 1,6
bilhão, comparado aos US$ 2,3 bi-
lhões um ano antes. O consenso
entre os analistas era de que a re-
ceita seria de US$ 29,92 bilhões.

As operações da HP no trimes-
tre foram impactadas por recei-
tas menores em três de suas seis
áreas de negócios. O recuo mais
forte, 10%, foi na área de imagem
e impressão. A venda de PCs
manteve-se estável na compara-
ção com igual período de 2011.

Ministério da
Educação

Edital de Pregão Eletrônico por SRP nº 64/2012

O IF-SC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - torna público para o conhecimento de quem 

possa interessar que a data da sessão de abertura do Pregão Eletrônico 64/2012, para contratação de Pessoa Jurídica para 

aquisição de materiais de Consumo de Pesca para o IF-SC, disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br ou www.ifsc.edu.br, 

será no dia 05/06/2012 às 14:00h no sítio www.comprasnet.gov.br. 

Florianópolis, 24 de maio de 2012

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER

REITORA DO IF-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

SANTA CATARINA

INSTITUTO FEDERAL DE
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2012, Empresas, p. B3.




